
  ชือ่เจา้ของบญัช/ีผูถ้อืบตัร

  姓名 / Name

นาย 先生 / Mr. น.ส. 小姐 / Ms.

นาง 女士/ Mrs. อืน่ๆ 其他 / Others…...

  代理人 / Name of Proxy (Lost Report)

  ประเภทเอกสารแสดงตน  หมายเลขเอกสารแสดงตน

  证件类型 / Type of Identification  证件号码 / Number of ID

  ทีอ่ยูป่จัจบุนัทีต่ดิตอ่ได้

  通讯地址 / Mailing Address

  รหสัไปรษณีย์ โทรศพัทม์อืถอื โทรศพัทบ์า้น

  邮政编码 / Post Code 手机号码 / Mobile No. 固定电话 / Telephone No.

  หมายเลขบตัรเดบติ

  银行借记卡号 / Debit Card No.

  เพิม่บญัชเีงนิฝากทีใ่ชร้ว่มกบับตัรเดบติ ดงันี ้/ 增设借记卡的关联账户如下 / Add the Following Account to the Debit Card

   บญัชเีงนิฝากออมทรพัย ์/ 存款账户 / Savings Account เลขทีบ่ญัช ี/ 账户号 / Account No. ……………………………………………………………………

   บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั / 往来账户 / Current Account เลขทีบ่ญัช ี/ 账户号 / Account No. …………………………………………………………………..

   แจง้บตัรหายและท าบตัรใหม ่/ 挂失换卡 / Lost Report and Card Replacement

   แจง้บตัรหายและปิดบญัชเีงนิฝาก  …….............................. เลขทีบ่ญัช ี...............................................ทีใ่ชร้ว่มกบับตัร

    挂失销户 / Lost Report and Close the Linked Account

   แจง้ลมืรหสับตัร / 挂失密码 / PIN Lost Report

   ยกเลกิการแจง้หายช ัว่คราว / 撤销临时挂失 / Cancellation of Temporary Loss Report

   ท าบตัรใหม ่/ 换卡 / Card Replacement

 ยกเลกิบตัรไมปิ่ดบญัช ี/ 销卡不销户 / Cancel Card Only

   ยกเลกิบตัรและปิดบญัชเีงนิฝาก  …….............................. เลขทีบ่ญัช ี...............................................ทีใ่ชร้ว่มกบับตัร

   销卡并销户 / Cancel Debit Card and and Close the Linked Account 

   ปลดล็อครหสั / 解除密码冻结 / PIN Unlock

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้มลูรายละเอยีดทีใ่หไ้วแ้กธ่นาคารตามค าขอฉบบันีถ้กูตอ้งครบถว้น หากมคีวามเสยีหายใดๆเกดิข ึน้จากการทีธ่นาคารไดด้ าเนนิการตามค าขอ

ฉบบันี ้ขา้พเจา้ตกลงรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิข ึน้ทกุประการแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

本人保证上述填写的信息、所提供给贵行的材料或任何其他文件（统称为 “文件”）是真实和正确的，作为本申请的组成部分，如提供虚假材料，本人愿意承担

一切责任。 

I hereby certify that the information stipulated herein and submitted to the Bank is true and complete. I agree to take full responsibility for any damage that may

occur due to the Bank's proceedings pursuant to the request in this Application.

ลงชือ่ / 客户签名 / Signature _______________________________________ เจา้ของบญัช ี/ ผูข้อใชบ้รกิาร / 申请人 / Account Holder / Applicant

ผูต้รวจรบัเอกสาร / เจา้หนา้ทีด่แูลลกูคา้

ค าขอเปลีย่นแปลง/ยกเลกิขอ้มลู และ/หรอื บตัรเดบติส าหรบัลกูคา้บคุคลธรรมดา

个人客户借记卡调整及撤销申请书

PERSONAL CUSTOMER DEBIT CARD ADJUSTMENT AND/OR CANCELLATION APPLICATION FORM

เจา้หนา้ที่ ผูอ้นมุตั ิA/O Code

     ส าหรบัเจา้หนา้ทีธ่นาคาร / 银行使用 / For Bank Use Only

   ต ัง้รหสัใหม ่/ 密码重置 / PIN Reset

วนัที ่/ 日期 / Date _____________________________

  ชือ่ผูร้บัมอบฉนัทะ

 (แจง้อายดับตัรเดบติ)

（英文/ English）

(ภาษาไทย)

(ภาษาไทย)

（英文/ English）
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เลขทีบ่ญัช ี____________________________________

ขอด าเนนิการ / 调整（撤销）事项 / Applying for

  เปลีย่นรหสั / 密码修改 / PIN 
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